
‘Luiza do Canadá é só o começo’, diz Gil Giardeli 
Daniela Almeida  
 
Para o especialista em redes sociais, a disseminação de vídeos na internet vai gerar uma 
grande leva de celebridades instantâneas. E as empresas precisam aprender a lidar com isso 
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Quando o assunto é redes sociais, empresas e internautas ainda estão engatinhando. A 
opinião é de Gil Giardelli, professor da ESPM e CEO da Gaia Creative, empresa de 
inteligência de mídias sociais e economia colaborativa.  
 
Prova disso foi o caso recente do surgimento da celebridade instantânea das redes Luiza 
Rabello. A adolescente de 17 anos ficou famosa depois que o vídeo de comercial de TV do pai 
para um empreendimento imobiliário rodou as redes sociais com o bordão “Menos Luiza, que 
está no Canadá”.  
 
“Faz parte de um amadurecimento da sociedade digital. Primeiro vamos discutir as 
amenidades, até chegarmos a questões relevantes do ponto de vista da vida em sociedade”, 
diz Giardelli. Aos 37 anos de idade, Giardelli acumula em seu currículo a fundação de cinco 
empresas digitais e a consultoria a grandes empresas, como Votorantim, Vivo e Caixa 
Econômica. Na opinião do especialista, Luiza foi apenas a precursora de uma série de 
celebridades instantâneas que serão geradas pelas redes sociais. Esse fenômeno, para ele, 
crescerá com a facilidade de criação e postagem de vídeos na internet.  
 
 
Isso porque cerca de 90% do conteúdo da internet será composto por vídeos, aponta. A má 
notícia para as empresas é que poucas sabem lidar bem com essa tecnologia. A boa, é que 
elas podem gastar menos, produzir mais e aprender a se posicionar bem com essa tecnologia. 
Assim, estarão preparadas.  
 
Em outro episódio recente, a Ruffles foi “vítima” de um grande boca a boca na internet 
reclamando da quantidade de ar nos sacos de batata frita em relação ao volume de produto 
vendido. A Elma Chips, então, respondeu na mesma linguagem, com um infográfico bem 
humorado. A iniciativa, para Giardelli, é um bom exemplo de como as empresas estão 
“humanizando” sua atuação nas redes sociais, aprendendo a rir de si mesmas. Caso também 
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do Bradesco, que respondeu a reclamação de um cliente com um poema e angariou a simpatia 
de internautas.  
 
Na entrevista abaixo, Giardelli avalia os próximos passos da empresas nas redes sociais e dá 
dicas de como se posicionar bem nesse ambiente, uma ferramenta poderosa de comunicação e 
marketing, mas ainda um grande desconhecido do mundo corporativo.  
 
Do ponto de vista das empresas e das marcas, quais as tendências das redes sociais 
para 2012?  
 
São basicamente duas. A primeira é que as pessoas começam a se organizar e sair do mundo 
online para as ruas. Vimos isso acontecer em uma série de eventos em 2011, com os 
“churrascos” e marchas. As marcas começam tirar proveito desse movimento. A BMW, que 
tem de 30mil a 40 mil fãs no Facebook, é um exemplo. E por que não levar essas pessoas para 
a rua? Cada dia mais, a barreira entre o online e o offline está caindo. A segunda é que as 
empresas estão aprendendo que não adianta (só) falar do seu negócio. Com isso, as marcas 
olham mais para seu interlocutor e passam a se humanizar. Começa a era da gentileza. As 
companhias, antes acostumadas a só apanhar nas redes, aprendem agora a pedir desculpas e 
até mesmo a rir de si mesmas.  
 
Alguma empresa já está fazendo isso?  
 
Sim. Veja o caso da Ruffles. Os internautas começaram a reclamar da quantidade de ar nos 
sacos de batata. A Elma Chips respondeu com um infográfico bem humorado, explicando que 
isso é necessário para a preservação do produto. Eles foram bem nas redes. No ano passado, 
o Bradesco respondeu uma reclamação de um cliente com um poema e virou notícia positiva 
na internet. Quem diria que um banco conseguiria fazer isso? Essa é a chave. Tem que 
aprender a rir junto com o cliente.  
 
Como as companhias podem colocar isso em prática no dia a dia?  
 
Estamos bem no início desse aprendizado. As empresas ainda estão discutindo lei. Alegam que 
para o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) há um prazo de até 21 dias para responder. 
Mas nas mídias sociais, a lei que impera é a do bom senso, o qual é ditado pelos internautas. 
Está todo mundo aprendendo. As empresas vão aprender a serem mais transparentes. Não 
adianta dizer que é verde se alguém posta uma foto sua poluindo um rio nas redes. Já as 
pessoas estão vendo que reclamar por reclamar também não dá certo. Não adianta criticar 
uma coisa que estava prevista em contrato e você assinou. Há um processo de infantilização 
do internauta, que está amadurecendo junto com as companhias.  
 
Recentemente, vimos uma construtora faturar vendas por conta do bordão “Menos 
Luiza, que está no Canadá”. Há uma fórmula que outras podem seguir para tirar o 
mesmo proveito das redes?  
 
São tempos tão exponenciais, que o planejamento de marketing feito ontem já ficou antigo. As 
empresas vão ter que entender que, pela primeira vez, o verdadeiro diretor de marketing são 
as pessoas, o usuário das redes sociais. A grande sacada é saber responder em tempo hábil. 
Não tem outro jeito.  
 
Como os smartphones e outros gadjets – cada vez mais acessíveis a todos – 
influenciam o modo como as pessoas usam as redes?  
 
Foi feita uma pesquisa entre as pessoas que não têm 3G e 63% delas disseram que querem 
adquirir o serviço em 2012. A Cisco, grande conectora do mundo, diz que em dois anos 90% 
do conteúdo da web vai ser em vídeo. Com o vídeo a coisa muda de figura. No Brasil, o 
número de leitores é muito baixo. Em compensação, temos altas taxas de penetração de TV. A 
linguagem de vídeo que as pessoas vão produzir deve atrair toda essa geração que cresceu na 
frente da TV. Se esse foi o Natal foi dos tablets, as pessoas vão estar com uma ferramenta 
fantástica pra fazer valer seu direito. Cada vez mais elas vão poder postar vídeos na internet. 
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Assim, vão surgir inúmeras celebridades instantâneas como essa Luiza “do Canadá”. A 
diferença é que, se antes eram 5 minutos de fama, agora serão 15 segundos.  
 
As marcas vão conseguir acompanhar essa tendência?  
 
As companhias ainda estão discutindo a linha editorial de texto no Twitter e no Facebook. Será 
que o presidente consegue fazer um vídeo por semana? Se elas aprenderem a usar essa 
linguagem, estarão bem posicionadas. A questão é como usá-la. As empresas hoje fazem 
vídeos cheios de qualidade, gastam uma grana. Isso é desnecessário. Estudos mostram que as 
pessoas se importam se o vídeo tem um bom áudio ou não. Com a crescente rapidez na 
transmissão de dados vai ficar mais fácil acessar, produzir e enviar vídeos.  
 
Você afirmou que as empresas vão aprender a não falar só sobre seus negócios. 
Como identificar o conteúdo que realmente interessa ao internauta?  
 
A moeda da reputação de uma marca ou produto ou serviço ou pessoa nas redes sociais são os 
cliques nos botões “curtir”, “compartilhar” ou é o “retuite”. As empresas precisam ter uma 
equipe, alguém observando o que faz sucesso ou não nas redes sociais. A partir daí, é só 
construir a linha editorial com o que as pessoas gostam. Tem que aproveitar as ferramentas 
das redes e serviços e fazer pesquisas, enquetes etc.  
 
Do outro lado, há uma ditadura estabelecida pelo internauta quanto ao conteúdo. 
Muitas vezes o assunto sobre o qual o internauta quer “falar” não é o assunto que a 
empresa quer comunicar. Como resolver essa questão?  
 
As empresas precisam entender que, às vezes, é melhor ter menos “fãs”. Digo isso porque 
99% do conteúdo que circula na web, hoje, é uma grande bobeira. Vide a história da Luiza no 
Canadá. Mas isso faz parte de um amadurecimento da sociedade digital. Primeiro vamos 
discutir as amenidades, até chegarmos a questões relevantes do ponto de vista da vida em 
sociedade. É inerente à sociedade esse processo de crescimento 
 
 
Fonte: Época Negócios, 30 jan. 2012. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 10 fev. 2012.  On-line.
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